
reflexions sobre un mini (at go teatral 
«els negres» de Genet 

per Carles Maicas i Felia Plasencia

A les estacions de ferrocarril 
de tota la nostra comarca, el 
Maresme, trobem sovint, d’un 
temps enpa, homes de raqa ne- 
gra. Sobretot quan arriben els 
trens, els uns de Barcelona, 
els altres de Tordera. Amb les 
seves bosses esportives i mos- 
trant les dents blanquissimes, 
amb amples somriures, baixen 
del tren o hi pugen, se saluden 
entre ells, i parlen un idioma 
i fan servir unes expressions 
que aquf no havfem escoltat 
mai. Diffcilment els veuras par- 
lar amb blancs —es clar que 
sempre hi ha excepcions, nor
malment per a preguntar, en un 
llenguatge «tarzanesc»: «Que 
I ora tren Barcelona?*  Al matf, 
quan surt el sol, se’n van a tre-
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ballar i es distri’bueixen pels 
camps de la comarca; al vespre 
tornen per encauar-se en els 
pisos de lloguer; arriba la nit, 
i es renten la roba i es prepa- 
ren el menjar del dia seguent. 
Al menjador, les imatges en 
blanc i negre de veils televi
sors inunden I’estanga,

De tant en tant, els diaris pu- 
bliquen notfcies que fan refe- 
rencia a successos produTts 
dins la nostra societat blanca, 
els protagonistes dels quals 
son alguns d’aquests treballa- 
dors immigrats negres, 1 les 
mentalitats petitburgeses es pi- 
quen el cap: gitanos i negres 
caminen agafats de la ma, com 
aquell qui diu!
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Dins aquest context, ens pro- 
posem tirar endavant una ve- 
lla idea: muntar algun dia una 
obra de Genet. I per que no 
Els negres? El crit de Genet, 
ens pensem que podem llan- 
par-lo a la gent utilitzant I’eina 
de que nosaitres disposem: el 
teatre. I per a aixd cal dispo- 
sar d’uns actors, concretament 
d’uns actors de rapa negra.
Un negre i un actor! Per a qual- 
sevol que estigui posat dins el 
mon professional, aquest pro
jecte podria semblar totalment 
inviable. Per a molts, I’unic tea
tre valid es aquell en que la 
interpretacio es garantida per 
llargs anys d’experiencia o 
per titulacions oficials, la ma- 
joria de les vegades diffcilment 
assequibles a persones amb 
vocacio pero de minsos recur- 
sos. Per a d’altres, el teatre 
es un mitja d’expressio d’unes 
idees, d’una llengua, d’una 
cultura, I’unic camf del qual ds 
la seva manifestacid i el treball 
diari.
Aquest era el nostre objectiu, 
la nostra deria de sempre: arri- 
bar a fer possibles unes imat
ges, el joc de gest i paraula, 
la cerimonia en fi, amb la com- 
panyia de I’obra d’un poeta. Per 
tant, dos camins de sortida 
parallels: els actors i Genet. 
Amb els ulls clues, una cin- 
quantena d’aspirants a actors 
ompliren la convocatoria. No 
sabien gaire be que els dema- 
navem i per que necessitavem, 
mentre duraven les proves, que 
ens expliquessin, amb tota na- 
turalitat, les seves vivencies, 
els seus coneixements del folk
lore i de les tradicions del seu 
pais, Gambia, Senegal, Came- 
run, Guinea Bissau, Guinea Co
nakry, Mali, i a mes a mes te- 
nint en compte la seva proce- 
dencia etnica, mandinga, woo- 
lof, fula, serbr, sarahula, etc. 
Dia a dia, la riquesa d’experibn- 
cies ens animava a tirar enda
vant el foil projecte. I I’entu- 
siasme inicial ens portava tam- 
be a serioses reflexions i a 
descobrir la gran responsabili- 
tat que havfem adquirit davant 
d’ells i tambe del possible pu
blic.

Jean Marie Magnan escrivia: 
«Les obres teatrals de Genet, 
mes encara que les seves no- 
velles, s’esforcen a veneer ca- 
da segon la illusio del realisme 
i de la seva copia certificada i 
conforme. L’escenari, a parjtir 
d'Els negres, acusa sense tre- 
va, i sobretot pels tons, la rea- 
litat de la seva absencia. Mort 
sense vfetima, matanpa sense 
morts a deplorar, un ritual s’a- 
compleix davant nostre, una 
cerimonia propiciatbria destina- 
da a "aliiberar els negres del 
Mal".»
Genet mateix, com a prefaci de 
I’edicio de I’obra: deia: «Aques- 
ta obra, escrita per un Blanc, 
s’adrepa a un public de Blancs... 
I si cap Blanc acceptes aquesta 
representacio, que es repartei- 
xin, a I’entrada de la sala, entre 
el public negre, mascares de 
Blancs. 1 si els Negres rebut- 
gessin les mascares, que s’uti- 
litzi un maniquf, illuminat tota 
la representacio...”
Mes tard, davant les preguntes 
de Jean Pierre Demeron, Genet 
contestava, a la revista «Lui»: 
«Per part meva, no examino pas 
una reconstruccio del mon; la 
deixo a cura dels Black Pan
thers.”
Jean Bernard Moraly, el juliol 
de 1984, en ocasio de I’esceni- 
ficacio d'Els negres a carrec de 
Peter Stein, digue: «D’altra ban- 
da, Jean Duvignaud suggereix 
una altra possible genesi de 
I’obra, un film de Jean Rouch, 
Les maitres fous. Genevieve 
Serreau, a la seva Histdria del 
nou teatre, parla del document 
etnografic anomenant-lo com a 
possible impuls creatiu i mate
rial primer —onfric i magic— 
d’Els negres. Les maitres fous, 
reportatge d’etnografia que da
ta de I’any 1955, ens mostra un 
grup de negres de Ghana, 
adeptes musulmans de la secta 
Haouka, com acompleixen un 
aplec anual de possessio que 
constitui’a el ritus essencial d’a- 
questa estranya "religio” nas- 
cuda I’any 1927.»
Qui es qui? Que es que? Genbt, 
ben segur, ens aixafaria la tofa 
amb una puntada de peu al cul.


